Разузнаване и анализ на информацията

Същност на разузнаването и тенденции
за неговото развитие
Антоан Венциславов Паскалев
Резюме: Служба „Военно разузнаване“ е най-старата българска специализирана военна служба.
Носител и продължител на славни традиции, зародили се още през бурните години преди и след
Освобождението ни.
Независимо от превратностите на историята,
управляващите ни сили и обществено-политическия строй, мисията на нашето Военно Разузнаване е една - да служа на своя народ и да брани
своето Отечество. Закалено и изпитано в четири войни за национално обединение, то извървява
труден, стръмен и каменист път. Но точно тези
премеждия и трудности ошлайфат Службата в
един надежден, авторитетен и желан партньор
за сродните служби от европейското семейство
и разузнавателната общност на НАТО. Със своите подвизи, Служба „Военно Разузнаване“ издига

Република България и въоръжените ѝ сили са авторитет на международната сцена.
Логото на Службата представлява сова в полет,
държаща в ноктите си свитък, в центъра на синьо поле във формата на щит-символи на проницанието, мъдростта, верността и безспирната
служба към Родината.
Ключови думи: Служба „Ввоенно разузнаване“,
НАТО, ЕС, Република България.

Nature of intelligence and trends
for its development
Antoan Ventsislavov Paskalev
Abstract: The Military Intelligence Service is the
oldest Bulgarian specialized military service.
Carrier and successor of glorious traditions, born in
the turbulent years before and after our Liberation.
Regardless of the vicissitudes of history, our ruling
forces and the socio-political system, the mission
of our Military Intelligence is one - to serve its
people and defend their Fatherland. Hardened and
tested in four wars for national unification, it has
a difficult, steep and rocky path. But it is precisely
these adversities and difficulties that grind the
Office into a reliable, authoritative and desirable

Стратегическата среда на сигурност е сложна, динамична и с трудно предвидими развития на
измеренията си. Основно дестабилизиращо влияние върху нея оказват: глобализацията; Неблагоприятните явления във финансовата сфера, забавящи икономическото ѝ развитие; провалените
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partner for the related services of the European
family and the NATO intelligence community.
With its exploits, the Military Intelligence Service
promotes the Republic of Bulgaria and its armed
forces are an authority on the international stage.
The logo of the Service represents an owl in flight,
holding a scroll in its claws, in the center of a blue
field in the form of a shield-symbols of insight,
wisdom, fidelity and unceasing service to the
Motherland.
Key words: Military Intelligence Service, NATO,
EU, Republic of Bulgaria.
държави в определени региони; вътрешните и регионалните конфликти; енергийните, демографските, екологичните и климатичните проблеми;
заплахите за информационната сигурност; разпространяването на оръжия за масово унищожение и на средства за тяхната доставка. Изброени-

те, считани за Асиметрични заплахи (наличието и
развитието на широк спектър Асиметрични военни заплахи е световната реалност от края на Студената война) са в същността си изключително
непредвидими. Има определен модел в който всяка една от тях се разгръща или бива използвана от
някоя световна сила, но той сам по себе си дава
нищожна информация. В същността си мащабите, вероятността и времевата рамка от потенциални заплахи или рискове за сигурността в глобален
мащаб зависят от различните характеристики на
средата за сигурност. Но доминирането на Асиметричните заплахи, не изключва конвенционалните такива от цялостната картина, както за жалост се убедихме на скоро с конфликта между
Армения и Азарбейджан, където въпреки конвенционалния характер на конфликта, отправната му
точка също може да спадне в графа „асиметрични“ заплахи, тъй като въпроса е не само политически - но и религиозен. И ето, изведнъж, от един
сякаш дори „написан закон“ за водене на отбраната ни по времето на двата блока, ние се озоваваме
в свят, в който Асиметрични заплахи водят дори
и до конвенционални конфликти. И ние вече знаем, че за да може една държава да провежда една надеждна, навременна, гъвкава и стабилна отбранителна политика - тя трябва да знае какви са
задачите, на тази политика, с какви „въпроси“ тя
трябва да може да се справя, за какво време трябва да може да се справя с тях, в каква бюджетна
рамка трябва да бъдат поместени тези нейни „отговори“. Тоест, тя трябва да може да прави добър
анализ на средата на (не)сигурност. Този анализ, в
продължение на четири войни за национално обединение, и в развоя на множество други по-малки конфликти, представляващи заплаха за националната ни сигурност, бива главна задача на
нашата Служба „Военно Разузнаване“. Тя е първия специализиран орган за водене и ръководство
на военно разузнаване. Извървява дълъг и каменист път през войните, безотказно осигурявайки
критично нужната информация на главнокомандващите ни, тя записва свои военни постижения,
като първи по рода си в световната военна история. СВР започва своето съществуване като секция към Оперативното отделение на щаба на Армията още през 1907. От тогава, тя не спира да се
развива, да се модернизира и успешно да се адаптира към промените в средата за сигурност, оком-

плектовайки се безгрешно и бързо към разузнавателните служби на ЕС и НАТО.
Както следва от миналогодишния „Годишен
доклад за дейността на Служба „Военна Информация“ - „Службата: организира и води стратегическо разузнаване с използване на човешки ресурси и технически средства с цел гарантирането
на информационното осигуряване на държавните институции; подпомага военнодипломатическата дейност на Министерството на отбраната;
осъществява ресурсното и контраразузнавателното обезпечаване на разузнавателния процес“ - като насоките ѝ за 2019 и 2020 са към подобряване
на добиването и анализа на стратегическа разузнавателна информация, съобразена с националните и съюзните приоритети, по-задълбоченото ѝ
сътрудничество с разузнавателните структури на
НАТО и ЕС и едно по-добро и ефективно ресурсно осигуряване. А в наближаващата и силно очаквана финансова криза, която ще се гледа като
резултат от Световната пандемична обстановка, в
моите очи, актуализация на ресурсното осигуряване на всички наши сектори за критична информация трябва да се гледа като основен приоритет.
Особено вземайки впредвид наскорошните военни действия между Индия и Китай в Галван, конфликта в Нагорни Карабах, обтегнатите отношения между Гърция и Турция и дори и предишните
спречквания между НАТО и Турция по въпроси
свързани с въоръжението ѝ, спокойно може да се
каже, че сега повече от всякога, нашето разузнаване трябва да може да върши своята работа без
пречки и с възможно най-модернизирани средства, техника и оборудване.
Независимо под какво наименование, Служба „Военно Разузнаване“ извършва своя дълг
към народа ни още от края на XIX в. Разузнаване и разузнавателни тактики и практики, българския народ използва още от времето на турското
робство, в лицето на изградената от Васил Иванов Кунчев –„Левски“ - мрежа от тайни революционни комитети, подготвяйки Априлското въстание. Тя сама по себе си показва дори и сякаш
„природния“ нюх на българите към военни тактики. Развивавайки своята мрежа от вън на вътре
- т.е. с бързо организиране на комитетите от двете страни на Балкана, Левски, заедно със своите
си съмишленици, бързо запалва огъня на въстанието там, където е знаел, че ще гори. Това е въз21

можно точно поради разузнавателния характер на
приготовленията на Левски, изразяваш се в двете му „обиколки“ - първата биваща стриктно разузнавателна, без идея да се организират хора или
да се търсят съмишленици, а по-скоро да се намерят най-оптималните местности, където ще се
постигне най-бърз и силен ефект и втората, в която вече се търси развитието на самата революционна мрежа. Друг силен пример е времето на
Руско-Турската война от 1877-1878 г. Тогава десетки български четници събират и предоставят
разузнавателни сведения и критична информация
на Руското командване. Работейки предимно северно и южно на Стара планина, българските чети събират разузнавателна информация, подсигуряват фланговете и тила на настъпващите руски
войски, атакуват османските снабдителни линии.
През целия разгар на войната, български формирования извършват разузнавателни и контра-разузнавателни дейности, с които силно допринасят
за подсигуряване на военните действия на Руската армия. Знатно постижение е зимното преминаване на Троянския и Западния отряд. Все-още се
водят спорове за това колко ние сме допринесли
за нашето освобождение, но моето мнение е, че
нашите войводи и четници, използвайки ум и тактика над численост, правят победата над Турция
по-бърза, по-лесна и много по-малко струваща на
Русия. С възстановяването на българската държава в една нестабилна обстановка на Балканите, се
налага бързо институционализиране на военното разузнаване, както и определянето на неговите
правомощия, цели и задачи.
Първоначално биваща „Учебно бюро“ към
Канцеларията през 1891 г., (тя бива това съгласно Закона за устройството на въоръжените сили
на Българското княжество, приет от Народното
събрание, 1891 г.) тогавашните задачи на бюрото
биват събирането и обобщаването на информация
по военни въпроси, добита от българските дипломатически агентства и други открити източници
и провеждането на военно разузнаване и наблюдения над чуждите армии, изучаването на техническото и тактическото им развитие. През същата
година започва и изграждането на апарата на военните аташета на България. Службата се развива,
като държавата ни изпраща офицери във водещи
европейски държави да се изучават, като след края
на обученията си, те се връщат в България с много22

кратно развити разбирания по въпросите свързани
с военното разузнаване и законодателство.
По-късно, през 1903 г. Службата поема следваща стъпка в развитието си. На мястото на т.нар.
„Учебно бюро“ идва „Информационно бюро“,
което получава и обработва сведения от всички
източници и органи, както и добива и използва
информация от закрит характер. Укрепването и
подготовката на държавата ни за война с Османската империя, в случай че тя реши да нанесе внезапен ответен удар, налага изграждането на специализирани разузнавателни органи, посветени
на военното разузнаване, както става на всякъде в
Европа през първото десетилетие на ХХ в.
Службата продължава да се развива, като
през 1908 се преобразува в Разузнавателна секция
към Оперативното отделение на Щаба, като така
става първата специализирана структура за ръководене на военно разузнаване в България. На нея
бива подчинен и апарата на военните аташета.
Обявяването на независимостта ни в същата година открива както нови възможности за изграждане и укрепване на военното ни разузнаване, така и нови задачи с които то да се справя, някои
дори и със стратегически характер. Своето „бойно кръщене“ службата получава осигурявайки изключително ценна информация на държавното и
военното ни ръководство по времето на Балканската и Междусъюзническата война. Тогава се
формират разузнавателни секции в щабовете на
отделните армии. Акцентът бива поставен върху
голяма мобилност на войсковите разузнавателни
подразделения. По време на Балканската война,
българското разузнаване добива важни знания и
опит, като извършва първото си въздушно разузнаване (с помощта на 29 самолета и два балона)
и първи опити за радиосмущения и подслушване
на прихванат чужд радиообмен (т.е. се пристъпва
към водене на пълномащабно радиоразузнаване принос към световната военна история).
В хода на Първата Световна Война, Службата е в състава на Оперативния отдел на армейския Щаб. Създадени са разузнавателни служби
към отделните армии. Тогава е особено активно и
въздушното ни разузнаване, с направени 832 разузнавателни полета - довели до нанасянето на все
по-точни удари срещу противника. Но както всяка
служба, особено в свое развитие, нашите служби

допускат и грешки, като по-известна за споменатия период е Топлишкото въстание-където, поради
решение да не се прочиства напълно района след
разгрома на сръбските войски, в резултат на което
оцелели сръбски противници бягат в планината и с
помощта на сръбското разузнаване създават чети.
След неблагоприятния край на войната за България, Разузнавателната секция е разформирана.
Поради клаузи от Ньойския мирен договор,
съставът на българската армия е съкратен на 20 000
души, ограничавайки развитието на разузнаването
ни, което предимно се съсредоточава в контраразузнаване през 30-те години на ХХ в, създавайки
първия специализиран контраразузнавателен орган – секция за борба с противодържавните учения (ПРОДУЧ). Усилията на ПРОДУЧ са насочени
както в борбата с външни влияния и/или изтичане
на информация - така и с предотвратяването на вътрешни конфликти в армията, за което тогавашна
главна причина се счита конспирирането.
В навечерието на Втората Световна война,
след отменянето на клаузите на Ньойския договор,
Разузнавателната секция възобновява дейността си
и бива реорганизирана – добавят се отделения за
външно (РО-1), вътрешно (РО-2) и контра (РО-3)
разузнаване. По мое мнение, РО-2 и РО-3 са принудени да изпълняват функции, които не спадат в
техните правомощия и са използвани за политически цели – проблем, показващ се и в други армейски органи на българската армия като цяло чак до
1944 год. В заключителните фази на ВСВ, „Разузнавателната секция“ е окончателно изграден разузнавателен орган, окомплектован с нова, модерна
техника за радиоразузнаване и ръководен от дейни
и много способни офицери и служители.
След войните, разузнаването ни преминава в мирен етап на развитие, като се съсредоточават най-много усилия върху агентурното, радиотехническото и електронното разузнаване. Има
съществени промени в насоките на разузнавателната ни дейност, като усилията са насочени към
укрепване и развитие на оперативно-тактическото разузнаване. По време на Студената война се
разширява спектъра от задачи на разузнаването,
като има тенденция за работа зад граница.
През 1947 се наблюдава едно разграничаване
на задачите за цялостното ни разузнаване, с извеждането на структури, занимаващи се изключително с контраразузнаване и отделянето им от

структурите на външното ни разузнаване. Със
задълбочаването на Студената Война, ролята на
разузнаването и контраразузнаването ни става
все по-критична и структурите ни отговарят на
предизвикателствата с гъвкавост и бързина.
През периода на СВ се развива главно радио
и електронното разузнаване, без да се забравят
разбира се секторите свързани с цялостната логистика на разузнаването ни и войсковите подразделения. Друг силно-акцентиран сектор бива агентурното разузнаване.
По времето на прехода се наблюдават предимно структурни промени в разузнаването ни,
без да се оставя на заден план адаптацията към
променящата се среда.
В края на прехода, по-точно през 1999 с
постановление на МС, Главна дирекция „Военна
информация“ се трансформира в Служба „Военна
информация“.
В началото на ХХI в. Служба „Военна информация“ за пореден път успешно адаптира дейността си към изискванията на променената среда на сигурност. Тя интегрира своите структури
с НАТО и ЕС, с което нейните приоритети се насочват към окомплектоването с международните разузнавателни структури, вземане участие в
многонационални мисии, разширяване на спектъра от информационни източници, цялостното
осигуряване на информация по въпросите свързани с национална и международна сигурност и
ефективна борба срещу Асиметричните заплахи.
Разузнаването във Въоръжените сили на Република България е централизирано и се организира и води на стратегическо, оперативно и тактическо ниво.
На стратегическо ниво разузнаването ни приоритизира добиване на стратегическа информация с използване на човешки фактор и технически
средства, анализиране, прогнозиране, изготвяне и
предоставяне на политико-военното ръководство,
снабдяване с разузнавателна информация на българските контингенти в мисии, на НАТО и Европейския съюз.
На оперативно ниво разузнаването се организира от Съвместното командване на силите с
участието на силите за разузнаване на стратегическо ниво и щабовете на видовете въоръжени сили. Основната дейност е насочена към подготовка
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и поддържане на човешки и технически разузнавателни ресурси и осъществяване на разузнавателна поддръжка.
На тактическо ниво разузнаването се организира от командирите на съединения и подразделения и се води от подчинените им разузнавателни
органи в интерес на бойните задачи, които изпълняват. Цели се разнообрази в способностите на
различните формирования.
В днешно време цялостната дейност на СВР е
подвластна на държавната политика за сигурност,
на договорите по които България е членка на НАТО и ЕС и на участието на наши структури в многонационални мисии - което е една от силно акцентираните насоки на разузнавателните ни служби.
Вследствие на променената и постоянно променяща се среда на сигурност, стратегическите цели и
приоритети на СВР са: добиване и предоставяне
на своевременна и проверена информация на държавното и военното ръководство, допринасяща за
вземането на политически и/или управленски решения; разузнавателно осигуряване на военните
ни контингенти, включително и извън наша територия; ранна индентификация на рискове и заплахи за националната ни сигурност с акцентирано
внимание върху международния тероризъм и на
тероризма като цяло; следене на кризисни региони; наблюдаване на миграционни и бежански потоци; подпомагане при провеждане на военнодипломатическа дейност; увеличаване на нивото на
окомплектованост с другите български служби и с
тези на НАТО и ЕС (като за тях се насърчава интензивно взаимодействие), разширяване на спектъра на информационни източници и модернизиране на техниката и методите за добива им. Тези
задачи биват изпълнени под ръководството на директора на „СВР“ Полковник Велко Атанасов, и
неговите заместник директори.
За осъществяване на координация и взаимодействие с разузнавателните структури на НАТО и
ЕС, Службата работи за подобряване на обмена на
информация със съмишлените ни структури, модернизирано обучение на кадрите, с цел повишаване на цялостното ниво на квалификация и експертиза на службата за да се развива все по-ефективно
и ефикасно добиване на критична информация.
Нагърбена с осъзнато важни задачи, СВР не
спира да бъде авторитет не само сред държавни24

те, но и сред международните структури. Военните ни разузнавачи ежедневно работят на пълен
капацитет с цел не само поддръжка на постигнатото, но и адаптация към новото. С постоянното
нарастване от страна на исканията от вътрешни и
международни потребители, може да се каже, че
СВР не само се справя с новостите, но и се справя така с тях, че да бъде и конкурентно-способна
на т. нар. „пазар на сигурност“. Значителни усилия
се полагат за непрекъснатото информационно осигуряване на нашите военнослужещи зад граница
и постоянното участие на наши кадри в многонационални мисии, което според мен е най-добрия
начин България да изгражда и авторитет в средите си на действие. Това постоянно взаимодействие
с международните структури ни утвърди като надежден партньор. Има стремеж и към все по-добър контрол върху големия спектър от дейности на
СВР - стратегическо разузнаване, аналитико-прогностична дейност, военна дипломация, гарант на
класифицираната информация и т.н. С цел по-нататъшно ниво на взаимодействие, в Службата е разположен и терминал от автоматизираната система
за обмен на информация с НАТО (BICES)
Според Годишния доклад на СВР от 2019,
през идната 2020 г. основен приоритет остава мониторингът на средата на сигурност с цел ранно откриване на рискове и заплахи за националната и колективната сигурност. Това се изразява
по-подробно в своевременно информационно
осигуряване на държавното и военното ръководство на Република България, НАТО и ЕС, надеждно и комплексно контраразузнаване, ефективно
ресурсно осигуряване на дейностите и борба с корупцията. В моите очи, корупционните практики
трябва да бъдат по-силно преследвани. Една развила се среда на корупция е голяма заплаха, защото не малко държави гледат към нас с лоши очи,
а агентурното разузнаване в никакъв случай не е
част от миналото, даже напротив, в днешно време службите могат да обучават почти перфектни
агенти, повече от вещи в изкуствата на манипулация (чрез вербални и невербални техники), добив
на информация и скритото ѝ предоставяне, влияние на масите и т.н. А корупция и отслабване на
вътрешната среда на сигурност на толкова критично важни институции е буквално покана към
по-горе споменатите фактори. А и с нарастващите
напрежения между големи европейски и азиатски

държави и сили и глобалната пандемична обстановка, като за „фон“, краха на икономики от всякакви размери и бързо нарастващите притеснение, объркване и агресия в населението - средата
за сигурност отдавна не е била толкова разклатена. Опасностите са навсякъде и е задача на СВР
да ги следи, да не ги допуска близо и да може да
не предупреди ако се провали в която и да е от горе-изброените задачи.
Добрия, професионалния, навременния и надеждния мониторинг на съвременната среда на
сигурност е задължителен приоритет на всяка една държава в днешния непредсказуем ХХI в. За
да е възможно изграждането на добри, модерни и
действащи политика за национална отбрана, система за национална сигурност и система за отбрана, трябва да се знае какви заплахи грозят нашата
страна и народ. Тоест е необходимо на първо място
добро и надеждно разузнаване. Служба „Военно

разузнаване“ е най-старата българска специална
служба. Наследник и носител на дълбоки традиции и знатни подвизи, българското военно разузнаване не позволява на превратностите в историята да попречат то безотказно да изпълнява своите
задачи, в дълг на своя народ и Отечество. Калено
в четири войни, не спряло да се развива и доказва,
нашето разузнаване е циментирало своя международен авторитет и е желан партньор от сродните
европейски служби както и от тези на Северноатлантическия съюз. Със своята многопластова дейност, Служба „Военно разузнаване“ не само издига страната ни на международната сцена, но и
безотказно работи към осигуряването на една стабилна среда на сигурност, с непрекъснат и професионален мониторинг, добро взаимодействие със
европейските и НАТО-вските структури, постоянните модернизация и развитие на техниката и все
по-професионално обучение на кадрите.
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